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        : شركت آريا سرمايش        فروشنده

                                           2020ورژن : 

 مشخصات فنيموضوع  : 

و ريت خطي پالس مجهز به خشک كن داخلي ليتري  8000تست دما و رطوبت  (walk inاتاق ) 

2  

  ATC 7002-8000D plusمدل  

  walk inساختار يک :  بند

 همچنينمشخص در جدول پيوست شده و در محدوده دمايي    %98 تا %10 از رطوبت كنترل قابليت با ليتري  8000  اتاق     

به صورت  جهت سرد كننده درجه بر دقيقه   2 ميانگينبا ريت  سانتيگراد درجه+ 180 الي سانتيگراد درجه -70  بين دما كنترل

+ 70الي  -20بر دقيقه براي گرم كننده به صورت خطي )از دماي  درجه 2ريت و درجه سانتيگراد(  -20+ الي 70خطي )از دماي 

 ميگردد.طراحي و در نرم افزار شبيه سازي و سپس توليد  IEC60068-3-5با استاندارد درجه سانتيگراد( و همچنين  مطابق 

لس استيل و پره راديال ساخت اين شركت با دور اسمي و با شفت استن صنعتي سيركوالتور فن  سه به مجهزاين دستگاه 

 روشنائي اليه ضد بخار ، هيتر دور درب و هيتر دور شيشه ،  6شيشه رؤيت  ،دور بر دقيقه ميباشد 2800الي  800قابل كنترل 

ميليمتر در  95 دو پورت  و در سمت راستميليمتر  95به قطر  كابل عبور پورت سيليکوني جهت دو و عدد 4به تعداد  داخل
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و پايه تفلون قابل ريگالژ جهت تراز كردن دستگاه بر روي زمين سانتيمتر  15ه پايه ثابت با ارتفاع مجهز ب ،چپ دستگاه  سمت

 مي باشد .

سانتيمتر    200   ساخته شده و داراي ابعاد مفيد ميليمتر 2  با ضخامتال  316محفظه تست از جنس استينلس استيل  

 باشد .سانتيمتر عمق مي   200  سانتيمتر ارتفاع و  200عرض ، 

 اهد داشت.كيلوگرم بر متر مربع را خو 1500تحمل وزن  ، محفظه تستكف 

و مجهز به ميکروسوئيچ  سانتيمتري نصب گرديده 50*50دستگاه به صورت دو درب كه بر روي هر كدام شيشه ضد بخار درب 

در قسمت مدير مگر  (جهت جلوگيري از يخ زدگي)درب امکان روشن شدن دستگاه فراهم نباشد  ميباشد تا قبل از بسته بودن

 د.نماياين قابليت را دي اكتيو  ،زمايشگاه آمدير 

و اگر كاربر بخواهد برنامه اي درجه سانتيگراد خواهد بود  +70 لي+ ا20ر هنگام تست رطوبت محدوده دمائي د :يک تبصره 

 تعريف كند كه داراي رطوبت باشد ولي سيکل منفي نيز داشته باشد , اين امکان وجود دارد ولي سيستم بصورت هوشمند در 

دماي منفي رطوبت را دي اكتيو كرده ولي زمان سگمنت رطوبت محاسبه خواهد شد و تا زمان خروج از دماي منفي رطوبت 

 .ماند غير فعال خواهد 

دستگاه قابليت اتصال به دستگاه تزريق هواي خشک را نيز دارد و در صورت نياز راه اندازي خواهد شد كه هزينه آن  : دو تبصره

خواهد بود و از تشکيل  98الي  10هواي خشک بازه قابل كنترل رطوبت جداگانه به كارفرما اعالم ميگردد. )در صورت نصب 

 شبنم بر روي آزمونه نيز جلوگيري مينمايد(
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در  150) عايق پشم سنگ با چگالي باالسانتيمر  10با ساپورت هاي داخلي و  ميليمتر 2و  1,5بدنه خارجي از جنس آهن  

سانتيمتر ارتفاع    265  سانتيمتر عرض و  230 با پوشش رنگ الکترو استاتيک ساخته شده و داراي ابعاد اشغالي  ( مترمربع

 سانتيمتر عمق مي باشد .   310 و 

 سيستم كنترلدو :  بند

 

  اينچي لمسي 7مجهز به پي ال سي و مانيتور 

  قابليت ثبت و ذخيره گراف بر رويUSB و ارسال ديتا به كامپيتور و خروجي ديتا به صورت فايل اكسل 

 تعيين سطح دسترسي توسط مدير آزمايشگاه 

  جدول ثبت و ذخيره آالرم 

 قسمت كاليبراسيون سنسور ها به صورت خطي و غير خطي 

 نمايش وضعيت سيستم برودت ، حرارت و توليد بخار به صورت انيميشن  

  و فشار داخل سيستم مخزن ها ب آحاالت مجاز و غير مجاز ادوات مکانيکي و برقي و همچنين سطح نمايش

 سردكننده

  ت و يا تركيبي با رطوب دما و تثبيت به صورت مجزا براي، پلکاني  نقطه به صورت شيب 100تا اجراي برنامه سيکليک

 خشک كن  يا

 مجهز به تايمر بيدار باش جهت استفاده دستگاه بدون نياز به اپراتور 

  :دقيقه به كمتر از نيم درجه خواهد ميرسد. 20بعد از تثبيت و گذشت  درجه سانتيگراد ±1پايداري دما 

  : درجه سانتيگراد 0,1دقت دمايي 

  : درصد ميرسد. 1,5دقيقه به كمتر از  20بعد از تثبيت و گذشت  درصد ±3پايداري رطوبت 
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  در كل محفظه درجه سانتيگراد 3)هموژنيتي( : يک نواختي هواي داخل محفظه 

  خواهد نسبت به ست پوينت ندر شوت آسي دقيقه بعد از اولين اورشوت و  ،شدناندازه گيزي و زمان تثبيت مالک

 بود.

دستگاه قابليت اتصال به كامپيوتر را نيز دارد و در صورت نياز راه اندازي خواهد شد و هزينه آن جداگانه به كارفرما  : سهتبصره 

 اعالم ميگردد.

 مکانيکي و برقيسيستم سه :   بند

از نوع سمي هرمتيک بوده   آلمان  DWMبيتزر يا اسب  38و  32دستگاه كمپرسور   دومتشکل از سيستم سرد كننده      

 مي باشد. ساخت اين شركت خنک هواتم از نوع سكندانسور سيو 

يک عدد كمپرسور دما باال از برند تکامسه/ال جي جهت تثبيت دما و رطوبت در سيکل هاي رطوبتي در مدل پالس همچنين 

پرسور فوق و يا دما باال )هر دو همزمان( تعبيه گرديده كه به عنوان كمپرسور سوم در اين مواقع روشن خواهد شد و دو كم

از مدار خارج ميشوند كه اين نوع طراحي باعث كاهش هزينه نگهداري در بلند مدت ، كاهش مصرف برق در تست هاي دما و 

 رطوبت ، افزايش دقت در تثبيت دما و رطوبت نيز ميشود.

شير  وفيلتر دراير  و سنسور هاي فشار و كستل ايتاليا ايل سپراتورسيکل تبريد نيز مانند دو سيکل تبريد ديگر مجهز به اين 

 انبساط مکانيکي دانفوس خواهد بود.

 اواپراتور ، كار توزيع گاز به  دانفوس  برقي شير  9 و بوده  22و آر ( مريکاييآ) 23و آر  404آر  نوع مورد استفاده از  سيال   

 .را بر عهده دارد بخشي چند
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فشار كاري ساخت اين شركت ميباشد. كه ( بويلر)فشرده اشباع در مخازن تحت فشار بصورت توليد بخار  ,  سيستم توليد بخار 

نالوگ بر روي صفحه مانيتور آب به صورت آسنسور نمايشگر سطح  ،ب آهز به شير كنترل سطح ن حدود دو تا سه بار و مجآ

جلوگيري از افزايش غير مجاز مخزن و يک پرشر سوئيچ جهت  pt100  ين يک عدد شير اطمينان و يک عدد سنسور و همچن

 عملکرد بر روي بويلر نصب ميگردد.افزايش ظريب جهت كنترل فشار داخل مخزن و 

 مخلوط عاري از سختي ) آب معدني آب ارسال ولتي كه كار  12هاي  پمپ و آب برقي شير 2 متشکل از  توليد بخارسيستم 

كنترل به ) كنترل شونده توسط اس اس آر خطيهيتر هاي همچنين  وبر عهده دارند  توليد بخار مخزن به را   (با آب مقطر 

 جهت توليد بخار خواهند بود .  (نالوگآصورت 

از برند كستل ايتاليا ميباشد و همچنين هر دو سيکل تبريد  هر دو كمپرسور مجهز به ايل سپراتور )جداكننده روغن از مبرد(

 مجهز به سوئيچ هاي كنترل فشار جهت جلوگيري از كاهش و يا افزايش غير مجاز دستگاه از برند دانفوس آلمان ميباشد.

 د .كنترل خواهد گردي  PIDاستيل بوده و بصورت   فضاي تست از نوع ميله اي استينل هيتر تامين كننده حرارت

يک عدد سنسور جهت سيکل دمايي و يک سنسور جهت سيکل هاي رطوبتي و ترموستات امنيتي جهت افزايش ضريب 

عبور كرد ، ترموستات امنيتي   اطمينان عملکرد دستگاه تعبيه شده تا در زمان هايي كه به هر دليلي دستگاه از دماي مجاز

 را استپ و خطاي مربوطه را نمايش دهد.بدون در نظر گرفتن الگوريتم سيستم كنترل ، دستگاه 

به صورت دائمي ميتواند تامين هواي خشک  خواهد بود كه شير برقي هوا 8و  ليژدو عدد برج سيليکامجهز خشک كن سيستم 

وارد مدار شده و هواي خشک با رطوبت نسبي زير  (نرمان از طريق نرم افزار)را بر عهده داشته و به صورت دستي و اتوماتيک 

 درصد را به داخل محفظه تزريق نمايد. 10

 ن تعويض گردد.آا ميبايست به صورت ساليانه نگهداري شده و در صورت نياز مواد داخل هج بر
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 يصايش غير مجار شدت جريان و يا تشخمصرف كننده ها مجهز به كنتاكتور و كليد حرارتي زيمنس جهت جلوگيري از افزام تم

 اتصالي در مدار ميباشد.

ب و هوايي و فشار سيکا تبريد كنترل ميگردد و سرعت آالکتروموتور داخل محفظه توسط اينورتر و با در نظر گرفتن شرايط دور 

 متر بر ثانيه خواهد بود. 2,6الي  1,6هوا مطابق با استاندارد بين 

و نمايش رطوبت نسبي هم توسط سنسور تر  ورت سيل شده و ضد زنگ خواهد بودبه ص  PT100هاي دستگاه از نوع سنسور 

يز استفاده ن (تست دما) درجه سانتيگراد 90اپراتور ميتواند از دستگاه در دماهاي باالي  ،و خشک بوده و با اين مدل طراحي 

 .نمايد

 بر عهده خريدار خواهد بود . , جهت سيستم توليد رطوبت , مقطرتامين آب  : چهارتبصره 

البته دستگاه قابليت اتصال به سيستم آب مقطر گيري و تزريق آب به مخزن دستگاه به صورت اتوماتيک را خواهد داشت 

 اطالع داده شود.خريدار سفارش از جانب ابتداي ثبت  ميبايست در كه

 مدت زمان اجرا :  چهار بند

 روز از تاريخ واريز پيش پرداخت خواهد بود. 180الي  150مدت زمان ساخت دستگاه    

 مکان تحويل دستگاه:  پنج بند

ير اين و در غبه صورت كامال رايگان بوده ارسال دستگاه با ضمانت شركت و در هر محل از استان تهران    :داخليمشتريان  

 خود باقي خواهد بود و خريداران تنها هزينه ارسال دستگاه را بر عهده خواهد داشت. تصورت هم ضمانت شركت به قو
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گمرک جموري اسالمي ايران خواهد بود و هزينه ارسال و بيمه هاي موبوطه و هزينه هاي به  CPTتحويل  :خارجيمشتريان 

 گمرک و تعرفه هاي كشور مقصد بر عهده ي خريدار خواهد بود.

 گارانتي و خدمات:  شش بند

 خواهد بود.سال خدمات پس از فروش كه شامل پشتيباني نرم افزار  10دستگاه داراي يک سال گارانتي و     

در زمان تحويل تمام مستندات دستگاه شامل نقشه برق ، نقشه مکانيکي )سيکل تبريد و توليد بخار( ، راهنماي استفاده از 

 نرم افزار ، گزارش كاليبراسيون سنسور اصلي ، ليست قطعات و كاتالوگ آنها تقديم كارفرما ميگردد.

 اده از دستگاه نيز به صورت رايگان خواهد بود.همچنين پس از ارسال و نصب دستگاه ، آموزش استف

در محل نصب دستگاه خواهد بود و تابلو برق مورد نياز  200ولت با آمپراژ )ماگزيمم(  380سه فاز اه : برق مورد نياز دستگ

 باشد. 5*32اه اندازي ميبايست مجهز به كابل جهت ر

به ،رطوبت  هاي  درجه سانتيگراد( و تست 10باالتر از مثبت مصرف برق در مدل هاي پالس و در زمان هاي تست دما )دماي 

 .ميابدش كاهآمپر  15از  كمتر

ل و وزن تقريبي دستگاه معادساخته شده  (پالت و چوب روسي و ديواره هاي ام دي اف)بندي دستگاه از نوع استاندارد بسته 

 تن خواهد بود. 8الي  6

 رياسرمايش ميباشد.آدانش بنيان  ن شركتآتوليدكننده ساخت ايران و دستگاه 

 


